Vesthimmerlands Forsyning
søger medarbejder til forbrugsopkrævning
Vil du være en del af et stærkt og dynamisk hold?

Vi tilbyder:

Hos Vesthimmerlands Forsyning søger vi nu en medarbejder til forbrugsopkrævning. På vores hold er
der høj grad af frihed under ansvar, godt humør, engagerede kollegaer og et godt sammenhold.

Vi tilbyder en spændende stilling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil blive
tilknyttet økonomi- og administrationsafdelingen, som
i dag består af 11 medarbejdere. Alle vores ansatte er
engagerede medarbejdere, som værdsætter et godt
kollegialt samarbejde med en frisk og humoristisk omgangstone.

Om dig og stillingen:
Kan du se dig selv varetage selvstændige opgaver i relation til forbrugsopkrævning og borgerkontakt, som
en del af teamet i økonomi og administration? Har du
engagement og gå-på-mod, er du ikke bange for forandringer, og har du samtidig erfaring med forbrugsopkrævninger? Så skynd dig at søge stillingen her.
Opgaverne i stillingen omfatter bl.a.:
•

•
•
•

Forbrugsopkrævning indenfor spildevand, drikkevand og tømningsordning, herunder årskørsler
og á conto opkrævninger, flytteafregninger/opgørelser, vedligeholdelse af stamdata.
Selvstændig kommunikation med borgere, kommune og lokale vandværker, såvel telefonisk som
skriftligt
Løbende debitorhåndtering, herunder rykkerprocedurer, afregninger, betalingsaftaler, indberetninger til SKAT mv.
Afstemninger mellem opkrævningssystem, debitor- og finanssystem, og levering af input til perioderegnskaber, revision mv.

Herudover forventer vi, at du:
•
•
•
•
•

Kan arbejde selvstændigt men også i teams og
gerne tager initiativ
Har overblik samt er effektiv og kvalitetsbevidst
Har praktisk sans og evnen til at finde løsninger
Er udadvendt med gode kommunikationsevner,
såvel skriftligt som mundtligt
Deltager positivt og åbent i samarbejdet og sparringen med dine kolleger.

Stillingen aflønnes med baggrund i den offentlige
overenskomst efter kvalifikationer. Videreuddannelse
og forsat personlig udvikling tilbydes.
Spørgsmål om stillingen og ansøgningsfrist:
Har du spørgsmål til stilllingen eller virksomheden, er
du meget velkommen til at ringe til Økonomi- og
administrationschef Chris Bay Bindslev på telefon
30 93 54 59.
Vi vil gerne have din ansøgning med CV og øvrige relevante dokumenter via cbb@vhforsyning.dk. Mærk
gerne ansøgningen med “Forbrugsopkrævning”.
Ansøgningsfristen er den 7. december 2018, og
samtaler forventes afholdt i ugerne 50 og 51.
Om Vesthimmerlands Forsyning:
Vesthimmerlands Forsyning er en 100 % kommunalt ejet koncern, der er etableret pr. 1. januar 2018. I
Vesthimmerlands Forsyning er tre datterselskaber, som
arbejder med vand, spildevand og affald.
Læs mere på vesthimmerlandsforsyning.dk

Vi anvender pt. Rambøll FAS til opkrævningen, så
kendskab til dette system eller et tilsvarende forbrugsafregningssystem vil være en fordel. Du vil samtidig få en central rolle i beslutningsprocessen om valg
af fremtidigt forbrugsafregningssystem, i takt med at
området udvikles i Vesthimmerlands Forsyning.
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